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1. FINALITAT
Aquest procés descriu com l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) realitza la
Verificació dels seus estudis.

2. ABAST
El present document és d’aplicació a les titulacions oficials de l'Escola Politècnica Superior d’Edificació de
Barcelona, ja siguin de grau o de màster.

3. NORMATIVES / REFERÈNCIES
— Marc extern:
Estudis referents a la inserció laboral dels graduats i de les graduades elaborats per AQU Catalunya
Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s’estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a
l’Educació Superior
Normatives acadèmiques estatals, autonòmiques i locals
Llibres Blancs
Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableix els requisits per a la verificació dels
Títols universitaris oficial que habiliten per a l’exercici de la professió d’Arquitecte Tècnic
Ordre CIN/353/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols
universitaris oficial que habiliten per a l’exercici de la professió d’Enginyer Tècnic en Topografia
Documents ANECA per a l’elaboració dels plans d’estudis
Metodologia de verificació i modificació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya)
— Marc intern:
Política i Objectius de Qualitat de l’EPSEB
Informació general de l’EPSEB
Informació dels estudis de l’EPSEB
Informació acadèmica de l’EPSEB
Reglament intern de l’EPSEB

4. RESPONSABILITATS
Responsable del procés: subdirecció Acadèmica.
● Equip directiu: definir els nous estudis a impartir i els que s’han de suspendre. Coordinar l’elaboració
de la memòria de verificació.
● Direcció: proposar a la Comissió Acadèmica la creació de nous estudis o la seva suspensió. Nomenar
la Comissió de pla d’Estudis.
● Subdirecció acadèmica: elaborar la memòria de verificació. Revisar el procés. Proposar
modificacions, si escau.
● Comissió de pla d’Estudis: elaborar la proposta del pla d’estudis.
● Comissió Acadèmica: revisar la proposta de creació o suspensió d’un estudi, i gestionar la proposta
de creació de plans d’estudis.
● Junta d’Escola: aprovar la creació de nous estudis, la creació de la Comissió de pla d’Estudis, el pla
d’estudis i la proposta de la memòria de verificació.
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● Àrea de Planificació i Gestió d'Estudis de Grau i Màster: donar suport a l’elaboració de les memòries
de verificació.
● Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes: publicar la memòria de verificació.

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
Segons les informacions i entrades que venen del procés 310.1.1 Definició de política i objectius de qualitat,
l’Equip directiu defineix els nous estudis a impartir i els que s’han de suspendre.
El director o directora presenta una proposta de creació o suspensió d’un estudi, a la Comissió Acadèmica,
que la revisa i posteriorment passa per la Junta d’Escola per a la seva aprovació.
En cas de proposta de creació, la direcció nomenarà una Comissió de pla d’Estudis, que haurà de ser
aprovada per la Junta d’Escola. Aquesta Comissió serà l’encarregada de desenvolupar la proposta del pla
d’estudis, que haurà de ser posteriorment revisada per la Comissió Acadèmica i aprovada per la Junta
d’Escola.
La subdirecció Acadèmica elabora la proposta de memòria de verificació, amb el suport de l’Àrea de
Planificació i Gestió d’Estudis de Grau i Màster, i amb la coordinació de l’equip directiu. La Junta d’Escola
aprova la proposta de memòria i, un cop el Servei de Gestió Acadèmica ha revisat la informació i les dades
que la composen, s’introdueix a l’aplicació VERIFICA del Ministeri responsable de la seva aprovació.
L’Àrea de Suport Institucional i Relacions Externes publica la informació, segons el procés 310.7.1 Publicar
la informació i retre comptes.
La subdirecció Acadèmica revisarà els resultats del procés i, si escau, modificarà el procés. Aquesta
modificació quedarà recollida en el Sistema de Garantia Interna de Qualitat del centre (SGIQ) a través del
procés 310.8.1 Desplegament, seguiment i revisió del SGIQ, i control de la documentació.
[Veure fluxgrama]

6. INDICADORS
La relació d’indicadors que cal considerar per avaluar aquest procés es detalla en el document Indicadors
del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

7. EVIDÈNCIES
La relació d’evidències que cal generar per avaluar aquest procés són les següents:
● Acta de la reunió de la Comissió Acadèmica sobre la revisió de la proposta de creació de nous estudis
i la proposta de pla d’estudis.
● Acta d’aprovació per part de la Junta d’Escola de la creació de la Comissió de pla d’estudis, de la
creació de nous estudis, i del pla d’estudis.
● Memòria per a la sol·licitud de Verificació de la titulació.
● Avaluació de la sol·licitud de verificació emesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya (AQU).

● Informe de la revisió del procés.
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Les evidències s’arxivaran d’acord amb el que estableix el procés 310.8.1 Desplegament, seguiment i revisió
del SGIQ, i control de la documentació.
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8. FLUXGRAMA
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